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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan produk hortikultura seperti buah dalam gizi makanan sehari-hari

adalah sebagai sumber vitamin dan mineral. Buah melon banyak digemari oleh

masyarakat karena buahnya yang terasa manis dan mengandung banyak air,

sehingga menyegarkan apabila dimakan (Kristianingsih, 2010). Melon memiliki

khasiat untuk terapi kesehatan, misalnya sebagai anti kanker, menurunkan resiko

stroke, jantung, mencegah penggumpalan darah dan membantu system

pencernaan (Sudjianto dan Krestiani, 2009). Banyaknya manfaat melon menjadi

salah satu alasan membudidayakan tanaman ini secara lebih intensif dikarenakan

produksinya cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Data Kementerian

Pertanian (2014) menunjukkan bahwa, produksi buah melon Indonesia tahun 2011

sebanyak 103.840 ton, tahun 2012 sebanyak 70.583 ton dan tahun 2013 sebanyak

70.009 ton.

Menurunnya produksi melon di Indonesia kemungkinan disebabkan sistem

budidaya yang dilakukan oleh petani masih bersifat tradisional dan juga  masih

sedikitnya daerah sentra-sentra penanaman melon di  Indonesia. Alasan tersebut

menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya usahatani melon di Provinsi

Riau, sehingga harus dipasok dari daerah lain. Wijoyo (2009) melaporkan bahwa

sentra produksi melon didominasi oleh Jawa Timur dengan daerah Lumbung

seperti Ngawi, Madiun, Banyuwangi, Nganjuk, Lamongan dan Jember. Di luar itu

ada Lampung, Sulawesi Selatan dan Banten. Sementara Cilegon dan Serang

merupakan sentra baru penanaman melon di Indonesia. Melon merupakan

tanaman dataran rendah, sehingga terbuka peluang untuk membudidayakan

tanaman ini di Riau.

Simanungkalit et al. (2013) menyatakan bahwa tanaman melon memiliki

sistem perakaran yang agak dangkal serta membutuhkan banyak unsur hara untuk

pertumbuhan dan produksinya, sehingga pada budidaya tanaman melon harus

dilakukan pemupukan secara berkala. Unsur hara dapat diperoleh dari sumber

anorganik dan organik. Unsur hara yang diperoleh dari sumber anorganik adalah

pupuk NPK, urea, TSP, KCl, sedangkan yang berasal dari sumber organik
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misalnya pupuk bokashi kotoran ayam. Melon merupakan tanaman yang responsif

terhadap pupuk. Setiadi (1999) melaporkan bahwa tanaman melon membutuhkan

pupuk TSP sebanyak 1.990 kg/ha atau SP-36 2.543 kg/ha, sedangkan untuk pupuk

urea sebanyak 1.430 kg/ha dan pupuk KCl sebanyak 490 kg/ha. Meskipun pupuk

anorganik dapat meningkatkan jumlah produksi pada tanaman melon, penggunaan

pupuk anorganik secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat

merusak kondisi tanah dan dapat menurunkan kandungan bahan organik tanah

sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Penurunan kandungan bahan

organik pada sebagian lahan pertanian menuntut perlunya penggunaan pupuk

organik untuk meningkatkan produktivitas tanah (Dahlan et al., 2011). Efisiensi

penggunaan pupuk anorganik dengan penambahan bahan organik perlu dilakukan

untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik (pupuk kimia).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk anorganik yang

dikombinasikan dengan pupuk organik dapat meningkatkan hasil tanaman melon.

Hasil penelitian Siswanto et al. (2010) menyatakan bahwa pemberian bahan

organik pada budidaya melon dapat menekan penggunaan pupuk sintetik seperti

KCl sampai 25%, urea sampai 12,5% dan SP-36 sampai 63%. Fitri et al. (2011)

yang menggunakan pupuk organik pelengkap cair Nutrifarm AG dengan dosis 4,5

ml/L + pupuk kandang sapi 10 ton/ha + pupuk anorganik 50% dari dosis anjuran

(TSP 995 kg/ha, urea 715 kg/ha dan KCl 245 kg/ha) dapat meningkatkan bobot

buah dan diameter buah melon. Beberapa hasil penelitian tersebut memperkuat

bahwa pemberian bahan organik dapat meningkatkan hasil, walaupun dosis pupuk

anorganik yang diberikan hanya 50% dari dosis rekomendasi. Hal ini karena

fungsi utama bahan organik adalah memperbaiki sifat fisik tanah. Sudirja (2006)

menambahkan bahwa pemberian pupuk organik juga dapat menambah cadangan

unsur hara di dalam tanah, memperbaiki struktur tanah dan menambah kandungan

bahan organik tanah.

Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan pada budidaya melon

adalah pupuk bokashi. Kuruseng (2012) menyatakan bahwa bokashi  merupakan

fermentasi bahan-bahan organik seperti limbah kotoran ternak, jerami padi, daun-

daunan dan bahan organik lainnya dengan fermentator effective microorganisms

(EM). Penggunaan effective microorganisms (EM-4) merupakan salah satu cara

untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam tanah karena EM-4
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merupakan inokulum mikroba yang dapat digunakan untuk membantu

dekomposisi bahan organik. EM-4 tidak mengandung bahan kimia yang

berbahaya dan biasanya sudah tersedia di dalam tanah, sehingga tidak akan

merusak lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian Pangaribuan et al. (2012) kesuburan tanah

diperbaiki setelah aplikasi bokashi berbasis kotoran ternak. Bokashi kotoran ayam

adalah bokashi terbaik diantara semua jenis bokashi kotoran ternak lainnya.

Bokashi kotoran ayam FMIPA UR mengandung unsur hara N 21,19% ; P 0,23% ;

dan K 10,91%. Pengurangan dosis pupuk kimia yang diikuti dengan penambahan

bokashi kotoran ayam diharapkan mampu menghasilkan melon yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis telah melakukan penelitian yang

berjudul “Efektivitas Pemberian Pupuk Anorganik terhadap Pertumbuhan

dan Hasil Tanaman Melon (Cucumis melo L.)”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis pupuk yang terbaik
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi

mengenai budidaya melon dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia

dengan memanfaatkan bokashi sebagai pupuk tambahan.

1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah dosis pupuk anorganik dan

penambahan bokashi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

melon.


